UIT DE DIERENARTSPRAKTIJK PIET DE MEUTER
Aan de hand van voorbeelden uit hun
dagelĳkse praktĳk schrĳven vier dierenartsen over diergezondheid in de vleesveehouderĳ. Om en om beschrĳven Anthony
De Schryver, René Bemers, Piet De Meuter,
en Hans Van Loo maandelĳks vastgestelde
ziektebeelden, uitgevoerde behandelingen
en/of mogelĳke preventiemaatregelen.
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Tetanusinfectie

oorzaak van volledige stijfheid
naam aandoening
tetanusinfectie
verschijnselen
stijfheid van spieren, gestrekte oren,
hals en staart weg van het lichaam
oorzaak
de bacterie Clostridium tetani
behandeling
antibiotica, anti-tetanusserum,
spierontspanner, preventie via
vaccinatie

Wanneer er op de praktijk een oproep binnenkomt voor
een ziek dier kort na een verlossing of keizersnede, dan
wordt dit in onze praktijk snel opgevolgd. In veel gevallen
is de oorzaak snel bekend en kunnen we het probleem
vlot oplossen.
Deze keer werd ik bij een koe geroepen die twee weken
ervoor had gekalfd. Het dier vertoonde lichte koorts. Ze
was lusteloos en had weinig tot geen eetlust. Verder onderzoek leerde me dat de wonde glad stond en ook droog
voelde. Uit onderzoek van de uier en de longen en uit rectaal onderzoek bleek dat alles normaal was. Het waren dus
allemaal vage klachten bij het dier, maar veiligheidshalve
werd er toch een therapie opgestart.
Twee dagen later, bij de hercontrole van het dier, bleken
enkele nieuwe symptomen de diagnose al een stuk makkelijker te maken. Het dier stond stokstijf, gespannen over
heel haar lichaam. Ze had harde kaakspieren, een gestrekte hals en, zeer typisch, een hard gespannen staart, die
werd weggehouden van het lichaam. Ook viel op dat het

‘derde ooglid’ permanent te zien was in de ooghoek.
Al deze symptomen verwezen naar de aanwezigheid van
een tetanusinfectie bij het gekalfde dier.
Een tetanusinfectie, ook de klem genoemd, wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. De bacterie, die
meestal gewoon in de grond voorkomt, dringt veelal via
een wonde het lichaam binnen. De bacterie begint er te
woekeren en produceert een vrij krachtige toxine. Deze
gifstof werkt in op de zenuwuiteinden, waardoor de spieren
verkrampen.
Tegelijkertijd werd duidelijk dat de overlevingsprognose
voor het dier sterk was gereduceerd. Deze prognose bij
tetanusinfectie is over het algemeen heel beperkt, slechts
20 procent van de runderen overleeft de infectie.
Ik probeerde nog om bijkomend anti-tetanus-antistoffen bij
te geven, maar twee dagen later kon het dier jammer genoeg al niet meer rechtop staan. Samen met de veehouder
werd er gekozen voor de enige humane oplossing.
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